Максималният брой доклади, с които
може да участва всеки докторант
(самостоятелно или в съавторство) е
три.

Компакт – дискът с докладите ще
бъде готов преди започване на
конференцията.

Софийски университет
„Св. Климент Охридски”
Факултет по начална и предучилищна
педагогика

 СРОКОВЕ
 01. 09. 2016 г.- изпращане на
тема с резюме;
 10. 09. 2016 г. – обратна
информация за приемане или
отхвърляне на темата;
 30. 09. 2016 г. – изпращане на
заявките с пълна информация,
на докладa и резюмето
Програмата на научната конференция
ще бъде предоставена на участниците
до 15 октомври, 2016 г.

ПОКАНА
КОНФЕРЕНЦИЯ

АДРЕС ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА
ДОКЛАДИТЕ:
Е mail: daycare@abv.bg
АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:
ФНПП, СУ ”Св. Климент Охридски”
1574 София, бул. Шипченски проход”
№ 69 А
Тел.: 02/9706226; 02/9706232; e-mail:
daycare@abv.bg

Есенни докторантски четения 2016
18 и 19 ноември 2016 г.
гр. София.

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

ПРЕДСЕДАТЕЛ
Проф. д-р Стефан Алтъков
Заместник -декан на ФНПП

ЧЛЕНОВЕ
Проф. д-р Божидар Ангелов
Доц. д-р Розалина Енгелс
Доц. д-р Емилия Евгениева
Доц. д-р Милен Замфиров
Теодора Павлова

ОСНОВНИ
ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:

□Предучилищна педагогика
□Медийна педагогика
□Начална училищна педагогика
□Визуални изкуства
□Музика
□Специална педагогика
□Логопедия
□Социална педагогика и социално
дело
ФОРМИ НА УЧАСТИЕ:
♦ доклад
♦ слушател (без доклад)
РАБОТНИ ЕЗИЦИ: български и английски
Дискусията по докладите е до 15 минути.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ
ОФОРМЯНЕ НА ДОКЛАДИТЕ ЗА
ОТПЕЧАТВАНЕ
(Word или Writer)
 Шрифт – Times New Roman, размер 12
pt.
 Заглавие – Font Size 12, главни букви,
центрирано, Bold.
 Име и фамилия на автора/авторите - Font
Size 12, центрирано;
 Наименование на организация – Font Size
12, центрирано.
 Резюме– до 250 думи (на английски език),
Font Size 12,
 Под резюмето на нов ред се изписват до 5
ключови думи, Font Size 12, Italic и
направление, в което да бъде включен
доклада.
 Текст на доклада – на български или
английски - Font Size 12
 Литература – пълно описание по БДС.
 Трите имена на автора (авторите), научно
звание и степен, служебен адрес, телефон
за контакти, ел.адрес.
 Цитираната в текста литература да се
означава с цифри, заградени в квадратни
скоби.
 Формулите в текста да имат номерация – с
цифри в скоби, подравнени вдясно от тях.
Общ обем на докладите– между 6 и 12
страници,
форматирани
съгласно
изискванията.
ДОКЛАДИТЕ,
КОИТО
НЕ
ОТГОВАРЯТ
НА
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОФОРМЯНЕ
НЯМА ДА БЪДАТ ПРИЕТИ!

